
 
 
 
 
 

 

 

 (NICEفي األردن ) اللجنة التنفيذية الوطنية لإلدارة الفعالة للمياه العادمة الالمركزية

له الوزارة االتحادية للتعليم والبحث العلمي في TRAMSإن التواصل القوي القائم بين وزارة المياه والري والمشروع البحثي المشترك ) (، الذي تمو 
مناطق الريفية في ودعِمها، مع التركيز على الضواحي والالعادمة (، أتاح الفرصة لتجهيز عملية تنفيذ ُنُظم اإلدارة المستدامة للمياه MBMBألمانيا )
 األردن.

 

من  3102( في األردن عام NICE)العادمة وطنيةًّ مشتركة بين الوزارات لإلدارة الفعالة للمياه تنفيذيةًّ وفي سبيل ذلك أنشأت وزارة المياه والري لجنةًّ 
( في األردن. وقد َنـَتـَجـت عن ذلك عناصُر DWWM)العادمة أجل وضع أدوات تنظيمية وإدارية )إطار عمل( لتنفيذ نظم اإلدارة الالمركزية للمياه 

طار رئيسية، مثل: معايير التكنولوجيا وإعادة االستخدام، وإجراءات تطوير المواقع، ومخططات التشغيل والصيانة، وما إلى ذلك؛ من أجل وضع إ
األردن لتكوَن في أولى مراحل التطبيق، من شأنها أن ُتَمكِّن ( فضالًّ عن اختيار مناطق راقية في DWWM)العادمة مؤسسي لإلدارة الالمركزية للمياه 

 األردن من المشاركة في أدوات التعاون اإلنمائي الدولي.

مياه الصرف الصحي  إدارة في األردن" و"السياسة العادمة ، تبنَّى مجلس الوزراء األردني "اإلطار الوطني لإلدارة الالمركزية للمياه 3106وفي عام 
في العالم العربي. وقد أشرف على تطوير كلٍّ من إطار العمل والسياسة  العادمة "، وهي السياسة األولى من نوعها لإلدارة الالمركزية للمياهة الالمركزي

 (.NICE( بدعم من مكتب لجنة )NICEفي األردن )العادمة الوطنية لإلدارة الفعالة للمياه التنفيذية اللجنُة 

 لمرحلة المشروع الحالية فيما يلي:وتتمثل األهداف الرئيسية 

في أنظمة الصرف  ( وضع إطار إلصدار شهادات اعتماد محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وإصدار شهادات اعتماد موظفي التشغيل والصيانة0
 الصحي في األردن

 (IWRM)العادمة ( تطبيق مفاهيم اإلدارة المتكاملة للمياه 3

العادمة "( واستخدام مفاهيم اإلدارة المتكاملة للمياه SDG 6دام في األردن )الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة "( تنفيذ هدف إعادة االستخ2 
 الريفية والضواحي مع تدفق الالجئين )المجتمعات المضيفة(.المناطق في 

واتخاذ تدابير تنمية القدرات.  (ECIN)الوصوُل إلى مجموعة من الخبراء الدوليين رفيِعي المستوى من أجل االضطالع بتنفيذ نشاطات لجنة المهم ن م
ا وعالوة على ذلك، فإن التعاون الوثيق مع الشركاء في األردن وألمانيا يسهل من تركيز النقاش بين ُصناع القرار األردنيين، ويمكن أن يق ا حاسمًّ دم دعمًّ

 .مويةالتنالبنوك في إقامة التعاون مع المنظمات المانحة و




